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Jeg elsker musikk-
bransjen, men den

kan gang noen ganger bli 
litt overfladisk. Da er det 
kjekt å få lov til å bidra litt
her i Kambodsja.

’’

Hanne Sørvaag trengte en 
pause fra artistlivet. Derfor 
jobbet hun som søppel-
plukker i Kambodsja.

Stavanger-artisten og låtskriveren er 
på besøk hos bestevenninnen Katrine 
Solhaug. Solhaug driver den norske 
skolen Globalstudies i byen Siem Reap i 
Kambodsja. Hun har også kjøpt et gjes-
tehus som fylles med norske studenter.

I forrige uke var Sørvaag med på 
søppelplukking til inntekt for en barne-
skole, Sambour Primary School, i Siem 
Reap.

 – Det har vært utrolig kjekt, sier 
Sørvaag til Rogalands Avis.

Hun har reist til et av verdens fattig-
ste land for å få en pause fra låtskrivin-
gen og artistlivet.

– Da jeg sto der og svettet og plukket 
søppel, tenkte jeg riktignok «Oi sann, 
var det på denne måten jeg skulle hente 
meg inn fra arbeidet mitt», sier hun 
med et smil. 

Penger til gulv
Søppelplukkingen gjøres for å få dona-
sjoner gjennom Solhaugfond. Pengene 
skal brukes til gulv på en skole med 900 
elever.

– Jeg elsker musikkbransjen, men den 
kan gang noen ganger bli litt overfl a-
disk. Da er det kjekt å få lov til å bidra 
litt her i Kambodsja. Her får jeg se re-
sultater med én gang, sier Hanne.

Hun holdt også to konserter der det 
ble samlet inn penger til skolen.

Studenter, hotellansatte, Katrine Sol-
haug og hennes far John-Daniel Sol-
haug har også malt og dekorert skolen. 
I to dager i forrige uke malte de og de-
korerte bygningen. Nå skal forholdene 
på bakken innvendig utbedres.

Edderkopper og kakerlakker 
– Barna må sitte og lære med edderkop-
per, maurtuer og kakerlakker rundt 
seg. 900 barn skal lære under disse for-
holdene, sier Katrine Solhaug.

Hun karakteriserer søppelplukkin-
gen som svært vellykket.

– Det har gått over all forventning. 
Responsen blant folk her ute har også 
vært veldig god, sier hun.

I to dager i forrige uke malte og dekor-
erte hun og studentene veggene på sko-
len.  

Katrine og faren John-Daniel har i 
mange år jobbet med veldedig arbeid, 
og støtter også et barnehjem som heter 
Sangkheum Center for Children.
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23 studenter fra UiS spil-
ler sammen med 
Stavanger 
Symfoniorkester i ukens 
hovedkonsertserie. Da 
framføres ett av musikk-
historiens mest ruvende 
symfoniske verk, 

Mahlers Symfoni nr. 9. 
På programmet står 
også Abkehr av Rihm og 
Mahler-Moment av 
Schnebel. 

Dirigent for denne kon-
serten, som er uten 
pause, er Steven Sloane.

STUDENTER SPILLER MED SSO

Steven Sloane

Arnt Birkedal fra 
Stavanger har kommet 
ut med diktsamlingen 
«Sinus» på forlaget 
Wigestrand.
Birkedal debuterte i 
1983 med diktboken 
«Balladen om hålet i 

dørå». Han har siden 
skrevet en lang rekke 
bøker, dikt og prosa for 
både voksen og barn. 
Han har mottatt både 
Samlagsprisen og 
Teskjekjerringsprisen for 
sine bøker. 

DIKTBOK FRA ARNT BIRKEDAL

Arnt Birkedal


